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Rozdział II — 
 
 
 

Stabilizacja 

 

W dobie powszechnego zainteresowania zajęciami 

fitness pewnie słyszałeś już o mięśniach Core – ang. rdzeń, 

podstawa. Ostatnimi czasy bardzo popularne stają się tak zwane 

„Training Core”. Zajęcia te skupiają się przede wszystkim na 

budowaniu mięśni głębokich i posturalnych w naszym ciele często 

nie tłumacząc, do czego są one nam potrzebne. Wykonując tę 

pracę bez zrozumienia ćwiczeń nie jesteśmy w stanie 

wykorzystać pełni ich potencjału oraz osiągamy jedynie część 

efektów. Teraz na scenę wchodzi ebook (cały na biało)  

i wytłumaczy Ci, co to jest stabilizacja i jak ją kształtować. 

 

Wyróżniamy 2 rodzaje stabilizacji – stabilizację 

centralną oraz globalną. 

 

To, co zainteresuje nas na początku to kształtowanie 

stabilizacji centralnej, od której wszystko się zaczyna. Każde ciało 

ma swój „środek”, który znajduje się mniej-więcej na wysokości 

naszego pępka. Tam środek naszego ciała jest obudowany 

mięśniowo, żeby zachować stabilizację.  

 

 Mięśnie jakie nas stabilizują są umiejscowione 

dookoła naszego tułowia. Od góry znajduje się bardzo ważny 

mięsień oddechowy – przepona, od dołu – mięśnie dna miednicy, 

z przodu od strony mięśni prostych brzucha – mięsień poprzeczny 

brzucha i z tyłu – mięsień wielodzielny. Są to mięśnie stabilizujące 

wszystko, co dzieje się podczas każdego ruchu naszego ciała. To 

wszystko ja nazywam „Skorupą Centralną”. Wszystko sprowadza 

się do tego, że jeżeli nasza Skorupa Centralna jest niestabilna  

i mięśnie nie uruchamiają się dostatecznie szybko  

i w odpowiedniej kolejności każdy ruch, który jest wykonywany 

wymaga włożenia większej ilości energii i zaangażowania również 

innych grup mięśniowych, które mają za zadanie wspomóc  

w pracy słaby mięsień. Jest to rozwiązanie bardzo 

nieekonomiczne, ponieważ skutkuje ciągłymi napięciami. Z tego 

powodu zaczynając ćwiczenia stabilizacyjne powinniśmy 

pracować nad stabilizacją centralną! No dobra, ale praca tych 

mięśni nie jest taka oczywista, są przecież zabudowane innymi 

mięśniami. Nie wystarczy, że będę robił brzuchy, a tamte same 

się wyrobią? No właśnie nie, gdyby to było takie proste, zawód 

fizjoterapeuty na pewno byłby dużo mniej zyskowny. 

 

 

 

 

     
Jak poznać, że Twoje mięśnie centralne są słabe? 

Bardzo prosto – nasz organizm jest super inteligentny i jeżeli 

masz słabe centrum, Twój mózg będzie napinał po kolei 

wszystko, co ma. Wszystkie Twoje globalne grupy mięśniowe 

będą spięte, żeby tylko wszystko trzymało się w całości.  

 

Zaraz, zaraz… chcesz mi powiedzieć, że 

realizowałem wszystkie ćwiczenia na mobilność   

z poprzedniego rozdziału, z powodu, że mam słabe jakieś 

pojedyncze mięśnie centralne? W sumie może to być jeden  

z powodów. Twoje mięśnie mogły być napięte, ponieważ masz 

słabe centrum. Dobra, to teraz po tym przydługim wstępie  

wyjaśnię w jaki sposób budować stabilne centrum! 

 
Ćwiczenie 13 – Stabilne Centrum  

 

1.  Pozycja wyjściowa – leżenie tyłem, nogi zgięte  

w kolanach. 

2.  Połóż palce na biodrach 1cm w dół od kolca biodrowego              

przedniego górnego. 

3.  Oddychaj spokojnie uruchamiając przeponę, powoli 

wciągnij pępek w kierunku kręgosłupa. 

4.  Utrzymuj napięcie mięśnia poprzecznego brzucha podczas 

oddychania. 

 
  

 
 

Mateusz, w ćwiczeniu powyżej piszesz  

o przeponie, ale czym ona właściwie jest i jak popranie 

wykonać powyższe ćwiczenie? Kładę się na brzuchu i tylko 

oddycham? Niezupełnie. 

 

Po pierwsze przepona to mięsień oddzielający 

klatkę od powłoki brzusznej i odgrywa trzy role: zwieracza, 

stabilizatora i respiratora – nie no taki żarcik pandemiczny, po 

prostu umożliwia oddychanie. Po drugie, jeżeli chcesz 

zaktywizować przeponę podczas leżenia tyłem naciśnij  

i przytrzymaj swoje dolne żebra spychając je w dół i do środka. 

Postaraj się utrzymać je tam, gdzie się znalazły i skup się na 

oddychaniu nie napinając żadnych partii mięśniowych.  

Z biegiem ćwiczenia oderwij ręce od żeber. Cała magia, proste 

prawda? 



16 
 

Mięśnie tułowia przednie                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mięsień 
piersiowy 
większy 

Mięsień mostkowy Mięsień zębaty przedni 

Mięsień międzyżebrowy 
zewnętrzny 

Żebra 

Mięsień prosty 
brzucha 

Żyły piersiowo 
nabrzuszne 

Mięsień poprzeczny brzucha 

Kresa biała 

Mięsień skośny 
wewnętrzny brzucha 

Kość biodrowa 

Więzadło pachwinowe 

Obojczyk 
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Mięśnie dna miednicy
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mięsień guziczny 

Mięsień  
czworoboczny uda 

Mięsień gruszkowaty 

Mięsień zasłaniacz 
zewnętrzny 

Mięsień zwieracz odbytu  
zewnętrzny 

Spojenie łonowe 

Mięsień łonowo-guziczny 

Kość kulszowa 

Mięsień pośladkowy  
średni 

Mięsień bliźniaczy górny 

Więzadło pachwinowe 

Obrąbek panewkowy 

Więzadło krzyżowo-
biodrowe 
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Ćwiczenie 14 – Głęboki Brzuch 

 

1.  Leżenie tyłem nogi zgięte w kolanach, połóż rękę 

przyśrodkowo od kolca biodrowego przedniego górnego na 

mięśniu poprzecznym brzucha, drugą rękę połóż powyżej 

pępka na mięśniu prostym brzucha. 

2.  Wyobraź sobie, że wstrzymujesz strumień moczu. 

3.  Masz poczuć delikatne napięcie na mięśniu poprzecznym  

brzucha, natomiast mięsień prosty brzucha ma być 

maksymalnie rozluźniony. 

4.  Subiektywnie kontroluj napięcie mięśnie dna miednicy tak, 

aby wynosiło ok. 30% maksymalnego. 

5.  Utrzymaj napięcie oddychając i następnie w różnych 

pozycjach. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Ćwiczenia te polegają na wytrzymaniu w określonej 

pozycji przez określony czas. Wzorcowo powinny być 

wykonywane do momentu, gdzie pojawi się bodziec bólowy, 

który hamuje mechanizmy stabilizacyjne. W tym przypadku 

hasło „Jak boli to rośnie” nie jest do końca trafione. Wszystko 

wymaga to trochę praktyki i poczucia własnego ciała, ale 

kierując się powyższymi wskazówkami nie powinno być to 

arcytrudne do wykonania. 

 

Poniżej podaję kolejne ćwiczenia, które powinny 

pomóc Ci w pracy: 

 
Ćwiczenie 15 – Aktywacja Lędźwiowego 

 

1.  Pozycja wyjściowa – Pozycja no kolanach 

2.  Napnij mięśnie poprzeczne brzucha poprzez lekkie napięcie 

mięśni brzucha i wyobraź sobie jakbyś chciał wciągnąć 

swoje narządy płciowe aż do pępka, napnij mięśnie dna 

miednicy (zrób to w taki sposób jakbyś chciał wstrzymać 

wypuszczenie gazów na pierwszej randce (wybacz brak 

finezji w doborze porównania, ale szczególne sytuacje 

wymagają przedsięwzięcia szczególnych środków – w 

końcu zależy mi żebyś wszystko dokładnie zapamiętał) . 

Powoli przenoś napięcie na wyższe piętra mięśni przy 

kręgosłupie. 

3.  Masz poczuć delikatne napięcie na mięśniu poprzecznym  

brzucha, natomiast mięsień prosty brzucha ma być 

niezmiennie rozluźniony. 

4.  Kontroluj napięcie mięśnie dna miednicy tak, aby wynosiło 

ok. 30% maksymalnego. 

5.  Utrzymaj napięcie nie wstrzymując oddechu ok. 1-2 minut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ćwiczenie 16 – Harmonijka  

 

1.  Pozycja wyjściowa – leżenie tyłem, kolana w zgięciu 90°, 

stopy oparte o podłoże. 

2.  Wyprostuj nogi oraz wróć do pozycji wyjściowej przy 

zachowanym napięcia w odcinku lędźwiowym kręgosłupa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ćwiczenie 17 – Stabilizacja Lędźwiowego  
 

1.  Pozycja wyjściowa – leżenie tyłem, kolana w zgięciu 90°, 

stopy oparte o podłoże. 

2.  Utrzymaj napięcia opisane w ćwiczeniu 12 oraz unieś 

biodra do pozycji prostej w stawie biodrowym. 

3.  Całość przytrzymaj ok. 1-2 minut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Uff… to powinno Ci wystarczyć, żebyś zrozumiał 

o co chodzi z pracą nad Stabilizacją Centralną. Jeżeli dalej nie 

wiesz o jakich napięciach i ćwiczeniach piszę musisz niestety 

umówić się na konsultację ze mną, tudzież dobrym 

fizjoterapeutą, który wszystko Ci wytłumaczy pokazując o jakiej 

pracy piszę. Taka konsultacja nie będzie droga, a na pewno 

bardzo Ci pomoże. 

 

Teraz czas na stabilizację Globalną, która składa 

się ze stabilizacji lokalnych.  
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Jak ją ćwiczyć? Sprawa jest dosyć prosta, aby 

ustabilizować ciało globalnie (oczywiście po ustabilizowaniu się 

centralnie) należy kolejno ustabilizować: stawy skokowe, 

kolana, obręcz biodrową, talię i obręcz barkową. Banał 

prawda? 

 

Pomijając żarty i żarciki nas w przypadku kopnięć 

interesować będzie głównie obręcz biodrowa, kolana, oraz 

stawy skokowe.  Nie oznacza to oczywiście że resztę można 

olać, bo jeżeli masz mobilność pleców podobną do kogoś 

zalanego betonem – to też trzeba naprawić. 

 

Zacznijmy od sprawdzenia stabilizacji Twojego 

stawu skokowego: 

 

1.  Złącz stopy oraz zejdź do przysiadu z kolanami 

skierowanymi na zewnątrz. 

2.  W tej pozycji spróbuj wyprostować jedną nogę bez 

zaburzania stabilizacji ruchu. 

3.  Wróć nogą do pozycji wyjściowej i powtórz to samo na 

drugą nogę. 

 

Jeżeli podczas tej pracy chwiejesz się i nie możesz 

utrzymać równowagi, bez wątpienia masz problemy ze 

stabilizacją stawu skokowego, który intensywnie pracuje 

podczas każdego Twojego kopnięcia. 

 

Ćwiczenie 18 – Bungee  

 

1.  Połóż swoją łydkę na podwyższeniu (najlepiej, jeżeli będzie 

to roller do rozbijania mięśni). 

2.  Załóż gumę oporową na stopę na wysokości palców stopy  

(guma powinna być o możliwie małym oporze pracy tj. ok.  

10-15 lbs., żeby nie uniemożliwiać pracy) 

3.  Rozpocznij pracę, podczas której będziesz pracował stopą 

od siebie – do siebie. 

4.  Pracę wykonuj bardzo powoli maksymalnie kontrolując ruch. 
 

 

 

Ćwiczenie 19 – Flaming  

 

1.  Stań na jednej nodze tak, aby łuk stopy był zachowany. 

2.  Utrzymuj kolana skierowane lekko na zewnątrz. 

3.  Trzymaj napięte mięśnie brzucha oraz pośladki. 

4.  Jeżeli opanujesz ten wzorzec, dorzuć do ćwiczenia 

zamknięcie oczu i dodaj przyciągnięcie kolana nogi  

uniesionej do klatki). Dzięki tym dwóm zmiennym 

urozmaicisz pracę o wymuszenie orientacji w terenie  

i poprawisz poczucie równowagi. 

5.  Staraj się utrzymać pozycję ok. 1-2 min. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jest oczywiście więcej pomysłów na ćwiczenia 

stabilizujące staw skokowy, ale w związku z tym, że te dwa są 

w zupełności wystarczające nie chcę wprowadzać tu 

dodatkowych udziwnień. Przejdźmy do stabilizacji kolana! Żeby 

dobrze kopać musisz najpierw nabyć stabilizator, który będzie 

trzymał Twoją nogę podporową prostą podczas… dobra, nie 

będę brnął dalej w ten dyskusyjnie śmieszny żart. 

 

Od razu rozwieję wątpliwości dotyczące 

stabilizatorów. Stanowią one pomoc doraźną – coś jak lek 

przeciwbólowy. Nie likwidują one przyczyny bólu i nie pomagają 

zwiększyć stabilności w obrębie danego stawu. Po prostu 

działają usztywniająco i zmniejszają ruchomość.  

 

Poniżej opiszę kilka mitów dotyczących 

stabilizatorów: 

 

a)  Ocieplają staw – nie, żadna warstwa wierzchnia odzieży 

nie ociepla stawu, ponieważ receptory odpowiadające za 

czucie temperatury znajdują się w skórze, nie wewnątrz stawu. 

W jego środku nasz organizm reguluje temperaturę 

automatycznie. Waszym stawom w zupełności wystarczy 

rozgrzewka z elementami mobility, które rozprowadzą maź 

wewnątrz-stawową w rozgrzewanym miejscu. Temperaturą się 

tu nie przejmuj. 

b)  Stabilizują staw – nie, ponieważ oprócz rzekomej 

stabilizacji ciasny materiał założony na staw uciska tkanki 

miękkie, w tym naczynia krwionośne. Ucisk na naczynia 

krwionośne powoduje niedotlenienie naszego stawu, a zatem 

również jego znieczulenie. 
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Może spowodować to, że będziesz utrwalać nieprawidłowe 

wzorce ruchowe powodujące (w normalnych warunkach) 

odczuwanie bólu, co bezpośrednio przyczynić się może do 

zrobienia sobie krzywdy. 

c) Wzmacniają pracę mięśniową – ha, ha! Jest zupełnie 

odwrotnie. Możesz teraz zapytać – co, ale jak to? Przecież na 

siłowni Ci wszyscy strongmani używają stabilizatorów przy 

próbach maksymalnych, więc pomagają! Tak, używają ich, ale 

robią to, aby pomóc sobie podnieść ciężar przy pomocy 

zewnętrznego akcesorium. Reasumując działają one jak taśmy 

oporowe do fitnessu i nie wzmacniają mięśni, tylko ułatwiają im 

pracę, którą muszą wykonać. 

d) Pomagają ściągnąć staw do właściwych wzorców 

ruchowych po kontuzji – otóż znowu nie! Ścierają one 

chrząstkę stawową i ich długotrwałe stosowanie uszkadza Twoje 

stawy. W jaki sposób? Rzepka, która jest mocno przyparta do 

rynienki, po której się porusza wytwarza niepotrzebną kompresję 

i niszczy staw rzepkowo-udowy (w przypadku kolana oczywiście, 

ale w obrębie innych stawów zachodzą podobne procesy).  

 

No dobra, ale po co w ogóle stabilizować kolano?  

Otóż, jeżeli staw ten jest nieodpowiednio ustabilizowany 

mięśniowo, nie tylko będziesz miał znacznie zwiększone ryzyko 

kontuzji, ale również często nie będziesz mógł w pełni przenieść 

siły swoich kopnięć na cel, ponieważ nie będziesz  

w stanie utrzymać nogi podporowej prostej (szczególnie  

w ruchach wymagających rotacji w stawie skokowym, oraz  

biodrowym). Jak już pewnie wiesz, siła twoich kopnięć nie zależy 

od ilości mięcha przyczepionego do kości, tylko od dynamiki. 

Całość dobrze obrazuje wzór na siłę uderzenia. Z lekcji fizyki 

powinieneś/powinnaś pamiętać, że: F (siła) = m (masa)× a 

(przyspieszenie). Generalnie im większa masa, tym trudniej 

wygenerować dużą prędkość. Im większa prędkość, tym trudniej 

utrzymać ją przy dużej masie.  

 

Ale zanim zanudzę Cię dorobkiem naukowym Isaaca 

Newtona (bo to właśnie ten fizyk pierwszy policzył wzór na siłę), 

odpalmy Twoje mięśnie odwodziciele: 

 

Ćwiczenie 20 – Kolano do Boku 
 

1.  Połóż się na boku przy ścianie tak, aby cała Twoja miednica 

do niej przylegała. 

2.  Z fitness bandem założonym na wysokości ok. 3 cm poniżej 

kolan odwodź nogę ułożoną na górze ku sufitowi  

i przytrzymuj kolano na szczycie ćwiczenia. 
 

Ćwiczenie 21 – Sumo Knee 

 

1.  Ustaw kolana na szerokości bioder, załóż fitness banda ok.  

3 cm poniżej kolan i zacznij odwodzić jedno kolano nie 

ruszając drugiego. 

2.  Pamiętaj o lekkim ugięciu kolan i o jak najmniejszym 

kompensowaniu tego ruchu Twoim ciałem, tj. odwodzeniu 

stóp na zewnątrz – muszą być ustawione prosto. 

3.  Pilnuj, żeby kolano nogi podporowej nie schodziło do 

wewnątrz, może to zaszkodzić Twojemu stawowi zamiast 

mu pomóc. 

                                 
 
 
 
 
 
 

 

 
Poniżej dorzucam dwa filmy prewencyjne w gratisie. 

Nauczysz się z nich jak poprawnie ustawiać kolana do siadania  

i wchodzenia po schodach Te dwie z pozoru proste i codziennie 

wykonywane czynności mogą działać destrukcyjnie na Twój 

staw, jeżeli nieświadomie go przeciążasz.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kolejnym krokiem milowym w budowaniu 

skutecznych kopnięć są ćwiczenia dynamiczne angażujące 

wiele struktur, które poza budowaniem stabilizacji nauczą Cię 

również wzorców ruchowych i pozwolą zaangażować mięśnie 

głębokie. Ogromną zaletą niżej podanych jest to, że ruch, który 

jest w nich zwarty uczy prawidłowego zachowania mięśnia 

podczas pracy, która jest wykonywana w trakcie kopnięć. 

Zwróć proszę na wszystko szczególną uwagę, bo przyda Ci się 

to do nauki wzorca ruchowego, który będziesz musiał 

opanować, żeby stopujące zwalały z nóg, podbijające robiły 

ekspresową windę, a okrężne ścinały na swojej drodze 

wszystko jak siekierka. 
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Ćwiczenie 22 – Poziomy Wyrzut 
 

1.  Ustaw się w pozycji stojącej. 

2.  Przenieś ciężar ciała na jedną nogę i zachowując pozycję,  

w której nie chwiejesz się na boki i utrzymujesz biodra  

w jednej linii zacznij odwodzić wyprostowaną nogę do boku 

do wysokości, która umożliwia Ci utrzymanie balansu. 

3.  Kontrolując mięśniowo nogę powoli opuszczaj ją w dół aż  

znajdzie się na podłożu. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ćwiczenie 23 – Pionowy Wyrzut 

 

1.  Ustaw się w pozycji stojącej. 

2.  Przenieś ciężar ciała na jedną nogę i zachowując pozycję,  

w której nie chwiejesz się na boki i utrzymujesz biodra  

w jednej linii zacznij pracować nogą do przodu utrzymując 

ją prostą w kolanie. Wynieś ją do poziomu, który pozwala Ci 

na utrzymanie balansu. 

3.  Kontrolując mięśniowo nogę powoli opuszczaj ją w dół aż  

znajdzie się na podłożu.   

4.  Aby utrudnić tę pracę dodaj ruch nogi podporowej piętą   

w stronę wynoszonej nogi. Pozwoli Ci to na wstępny angaż 

biodra, który jest niezbędnym elementem podczas kopnięć. 
 

 

 

 

Ćwiczenie 24 – Wertykalne Biodro 
 

1.  Ustaw się przodem do wybranego obiektu, który dosięga do 

wysokości Twoich bioder i załóż na niego swoją nogę. 

2.  Zapracuj swoją stopą podporową tak, aby przemieścić 

biodro w stronę uniesionej nogi. 

3.  Utrzymaj wyprostowaną pozycję i podczas tej pracy nie 

uginaj swoich kolan. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ćwiczenie 25 – Horyzontalne Biodro 
 

1.  Ustaw się bokiem do wybranego obiektu, który dosięga do 

wysokości Twoich bioder i załóż na niego swoją nogę. 

2.  Zapracuj swoją stopą podporową tak, aby przemieścić 

biodro w stronę uniesionej nogi. 

3.  Utrzymaj wyprostowaną pozycję i podczas tej pracy, nie 

uginaj swoich kolan i nie uciekaj biodrami do tyłu. 
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